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!= k[i7e'dL 

 

ऐमिहामसक संववधान सभाले बनाएको नेपालको संववधान, २०७२ लागू भईसकेपमि नेपाल संघीय 

लोकिाखन्िक गणिन्िात्मक र्ासन व्यवस्थामा प्रवेर् गरेको हो । संववधान अनसुार संघ, प्रदेर् र 

स्थानीय िहको चनुाव सम्पन्न भई िीन िहका सरकारहरु गठन भईसकेको अवस्था ि । स्थानीय 

िहको चनुाव सम्पन्न पश्चाि ् ववमधवि ्रुपमा आठववसकोट नगरसभा एवम ्नगर कायशपामलका गठन 

भई आ.व. २०७४।०७५ /र २०७५।०७६ को बजेट, नीमि िथा कायशक्रम नगरसभाबाट पाररि 

भई कायाशन्वयन भईसकेको सन्दभशमा आ.व. २०७६।०७७ को लामग समेि हामी बजेट, नीमि िथा 

कायशक्रम िजुशमाको चरणमा उमभएका िौं ।  

स्थानीय िहले संघीय सरकार, प्रदेर् सरकारबाट राजश्व वााँडफााँट, ववखिय समानीकरण अनदुान, 

सर्िश अनदुान, समपूरक अनदुान र ववर्ेष अनदुान प्राप्त गदशि । स्थानीय िहलाई संववधानि प्राप्त 

भएका कर सम्बखन्ध अमधकार अनसुार स्थानीय सरकारको आम्दानीको ्ोि भनेको आन्िररक आय 

पमन हो । राजश्व सम्बखन्ध अमधकार क्षेिमभि रवह िोवकएको दरमा राजश्व असलुी गदै 

नगरपामलकालाई आफैमा आत्ममनभशर िलु्याउन ुआवश्यक ि । राजश्वका सम्पूणश क्षेिहरुको पवहचान 

गरी प्रगमिखर्ल करको मसद्धान्ि अनसुार राजश्वको असलुी गरी समदृ्ध र आम्ममनभशर नगरपामलकाको 

मनमाशण गनुश जरुरी ि ।  

आ.व. २०७५।०७६ का राजश्वका क्षेि र दरहरुको ववश्लषेण र त्यसबाट सम्बखन्धि करदािा एवम ्

करदािा जनिामा परेको प्रभाव समेिको ववश्लषेण गरी राजश्व परामर्श समममिले यो प्रमिवेदन ियार 

पारेको ि । राजश्वका दरहरु बढाउनेभन्दा पमन यसको दायरा फरावकलो बनाउने िफश  ध्यान 
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ददनपुदशि भने्न मान्यिामा अमडग रहाँदै राजश्व संकलन प्रवक्रयालाई प्रववमधमा आधाररि बनाउने र 

राजश्व चहुावट न्यूमनकरण गनेमिर ववर्ेष ध्यान ददईन ुपदशि ।  

@= /fh:j df}h'bf cj:yfsf] ljZn]if0f 

२.१ आन्िररक राजश्व पररचालन 

गि आमथशक वषश २०७४।०७५ मा कूल आन्िररक आम्दानी रु १ करोड ६ लाि ५७ हजार ४ 
सय ३८ भएकोमा यस आमथशक वषश २०७५।०७६ को जेष्ठ मसान्िसम्म रु. १ करोड ६४ लाि 
१८ हजार ३ सय ८ अथाशि ्कूल लक्ष्यको कररव १०९ प्रमिर्ि आन्िररक राजश्व संकलन भएको 
ि ।  

बैर्ाि मसान्िसम्म संकमलि आन्िररक राजश्वको अवस्थालाई ववश्लषेण गदाश लक्ष्य अनसुारको राजश्व 
सखजलै प्राप्त  हनुे देखिन्ि । आन्िररक राजश्वको संकलनको अवस्था देहाय बमोखजम रहेको ि । 

िामलका नं. १ 

gu/kflnsfsf] sfof{nosf] cfly{s jif{ 2075.076 h]i& d;fGt;Ddsf] cfGtl/s /fhZjsf] ljj/)f 

qm=;= ljj/)f hDdf s}lkmot 

1 gS;fkf; b:t"/ 197,135.26 
 

2 Goflos b:t'/ - 
 

3 lj* jf k|:tfj btf{ z"Ns 181,000.00 
 

4 ;]jf z"Ns 79,684.00 
 

5 k|zf;lgs b)* h/Ljfgf 50,000.00 
 

6 lj!fkgs/ - 
 

7 Joj;fo s/ 500.00 
 

8 ;jf/L ;fwg s/ oftfoft btf{ 57,800.00 
 

9 dgf]/~hgs/ - 
 

10 axfnlj^f}/L s/ 7,392.00 
 

11 h*La"^L, sjf*L, hLjhGt"s/ 825.00 
 

12 cfoft lgof{t z"Ns - 
 

13 ldnfkq b:t"/ - 
 

14 sf]̂ { kmL - 
 

15 kmf]x/ d}nf Joj:yfkg s/ - 
 

16 k~hLs/)f b:t"/ 4,300.00 
 

17 k/LIff b:t"/ 336,600.00 
 

18 ef*f -uf*L, xn cfbL_ 133,700.00 
 

19 lzIff zfvfaf^ k|fKt 1,281,683.00 
 

20 hUuf /]vf+sg b:t"/ 20,400.00 
 

21 ;+:yf÷;d"x÷;"rL btf{ z"Ns 129,500.00 
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22 cGo 466,519.00 
 

hDdf 2,947,038.26 
 

 

िामलका नं. २ 

आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ को जेष्ठ मसान्तसम्म कार्ािलर्हरुबाट संकलन भएको आन्तरिक 
िाजश्वको ववविण 

qm=;+= ljj/)f hDdf s}lkmot 

1 dfnkf]t s/ 2,097,557.30 
 

2 jxfns/ 2,390.00 
 

3 ;DklQs/ 810,250.70 
 

4 ;]jf z"Ns 664,572.00 
 

5 ko{^g z"Ns - 
 

6 lj!fkgs/ - 
 

7 Joj;fo s/ 689,530.00 
 

8 b)* h/Ljfgf 19,350.00 
 

9 dgf]/~hgs/ - 
 

10 axfnlj^f}/L s/ - 
 

11 h*La"^L, sjf*L, hLjhGt" s/ 198,545.00 
 

12 cfoft lgof{t z"Ns - 
 

13 ldnfkq b:t"/ - 
 

14 sf]̂ { kmL - 
 

15 kmf]x/ d}nf Joj:yfkg s/ - 
 

16 k~hLs/)f b:t"/ 146,824.00 
 

17 cGo 
34,400.00 

 
270.00 

 
hDdf 4,663,689.00 

 
1 gu/kflnsfsf] sfof{noaf^ ;+slnt 2,947,038.26 

 
2 s/ ;+sng s]Gb|af^ ;+slnt 223,215.00 

 
3 gu/ c:ktfnaf^ k|fKt /fh:j 2,198,920.00 

 
4 gu/k|x/L zfvfaf^ k|fKt /sd 177,100.00 

 
5 ljleGg zfvfx?af^ प्राप्त 2,476,770.00 

 
6 gu/ SoflG^gaf^ k|fKt 15,000.00 

 
7 /fh:j af*kmf*af^ k|fKt 3,698,725.00 

 
8 kz" ;]jf sfof{noaf^ k|fKt 17,851.00 

 
s'n hDdf 16,418,308.26 

 
 

२.३.२ आन्िररक राजश्व संकलनमा देखिएका समस्याहरु 

संववधान अनसुार स्थानीय िहलाई प्राप्त स्थानीय कर सम्वन्धी अमधकारहरुको कायाशन्वयनमा देहायका 
समस्याहरु देिा परेका िन ्: 
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 सम्पखि कर संकलन सम्बन्धी आवश्यक ियारी एवम ्समान बझुाई कायम हनु नसक्दा कर 
असलुीमा करदािा र कर संकलकमबचमा अस्पष्टिा कायमै रहेको,  

 सबै जनिालाई करको दायरामा ल्याउन नसवकएको एवम ्कर र मतृ्य ु र्ाश्वि सत्य हनु, 
कानून बमोखजमको कर मिनुश प्रत्येक व्यखिको किशव्य हो भने्न धारणाको ववकास हनु 
नसकेको, 

 प्रगमिखर्ल एवम ् समिामूलक करका मसद्धान्िहरु लागू गनश नसवकएको । समान करको 
मसद्धान्ि लागू गररदा गरीव एवम ् ववपन्न वगश मकाशमा परररहेको िर सम्पन्न वगशबाट 
क्षमिाअनसुारको राजश्व संकलन हनु नसकेको,  

 वडा कायाशलयहरुमा दरवन्दी अनसुार कमशचारी नहुाँदा राजश्व संकलनको कायश अपेखक्षि गमिमा 
अगाडी बढ्न नसकेको, 

 वडा नं. ९ लगायिका वडाहरुमा करका क्षेिहरु स्पष्ट रुपमा पवहचान हुाँदा समेि िोवकएको 
दरमा राजश्व संकलन हनु नसकेको । उदाहरणको लामग वडा नं ९ राडीबजारमा वहाल कर 
असूल उपर हनु नसकेको, व्यवसाय कर, सम्पिी कर समेि पूणश रुपमा उठाउन नसकेको 
देखिन्ि । 

 संकमलि राजश्व समयमै नगरपामलकाको संखचि कोषमा दाखिला हनु नसकेको, 
 केही वडा कायाशलयहरुबाट व्यखिगि प्रयोजनको लामग संकमलि राजश्व प्रयोग गने एवम ्

राजश्व दरुुपयोगको प्रयास समेि भएको, 
 सबै करदािालाई करको दायरामा ल्याउन नसवकएको, 
 राजश्व संकलनको लामग सफ्टवेयरको प्रयोग हनु नसक्दा दरुुपयोगको संभावना रहेको,  

 राज्यलाई कर मिनुश पिश भने्न भावनाको ववकास हनु नसकेको, 

२. ३.३ राजश्व संकलनमा सधुारका सम्भावनाहरु 

 करदािाहरुमा क्रममक रुपमा कानून बमोखजम कर मिनुश पिश भने्न चेिनाको ववकास हुाँदै 
गएको, 

 सम्पखि कर, वहाल कर, व्यवसाय कर सम्बन्धी कायशववमध नगर कायशपामलकाबाट स्वीकृि 
भई कायाशन्वयनमा रहेको, 

 वडा कायाशलय एवम ् अन्य कर संकलनको लामग खजम्मेवार मनकायहरुबाट िोकीएको 
अवमधमभि राजश्व दाखिला गने बानीको ववकास हुाँदै गएको, 
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 लक्ष्य अनसुारको राजश्व संकलन भएको,  

 करका दर, क्षेि, मसद्धान्ि र दायरा सम्बन्धमा ववमभन्न िामलम एवम ्अमभमूखिकरण गोष्ठीहरु 
सञ्चालन हुाँदा कर सम्बन्धी सचेिनाको ववकास हुाँदै गएको, 

 राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी र पारदर्ी िलु्याउन सफ्टवेयरको ववकासमा जोड ददईएको, 
 दरवन्दी अनसुारको कमशचारीको व्यवस्था गने, 
 बजेट ववमनयोजनमा समेि राजश्व संकलन क्षमिालाई ववश्लषेण गरी गररएकोले राजश्व चहुावट 

र िमललाई न्यूमनकरण गनश सवकने ।  

#= /fHf:jsf gLltx? 

 संववधान बमोखजम स्थानीय िहलाई प्राप्त राजश्व सम्वखन्ध अमधकारको प्रयोग गदै नगरपामलकालाई 

आमथशक रुपमा समदृ्ध एवम ्आत्ममनभशर बनाउन राजश्वका सबै संभावना र के्षिहरुको िोखज गदै 

प्रगमिर्ील र समिामूलक ढंगले करका दरहरु मनधाशरण गने,  

 सम्पखि करलाई पूणश रुपमा कायाशन्वयन गदै यसलाई व्यवखस्थि र वै्ामनक बनाउन सूचना िथा 

सञ्चार प्रववमधको प्रयोग गने,  

 राजश्व िमल र चहुावट हनु नददन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गदै कर प्रर्ासनलाई चसु्िदरुुस्ि 

िलु्याउन उत्प्ररेणात्मक र दण्डात्मक दवैु िररकाहरु अवलम्बन गने, 

 करदािा खर्क्षालाई व्यापक रुपमा फैलाउाँदै कर सम्बखन्ध सचेिनाको ववकास गने  

$= s/sf cfwf/x?  

नेपालको संववधान, २०७२ ले स्थानीय िहलाई ददएको अमधकार राजश्व सम्बखन्ध अमधकार, संववधान 

अनसुार बनेको नेपाल सरकार (मन्िीपररषद्) बाट स्वीकृि कायशववस्िमृिकरण प्रमिवेदन र स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेि भए अनसुार करका आधारहरु देहाय बमोखजम रहेका िन ्

:-  

s= ;DklQ  



 

6 

 

• crn ;DklQdf nfUg] s/ -3/ hUuf s/, dfnkf]t, ;DklQ s/_ 

v= cfDbfgL  

• 3/ axfn s/ 

u= j:t' jf ;]jf  

• dgf]/+hg -k|b]z;+u bf]xf]/f]_ 

• lj1fkg -k|b]z;+u bf]xf/f]_ 

• ;jf/L ;fwg -k|b]z;+u bf]xf]/f]_ 

• Aoj;fo  

घ += सेवा शुल्क तथा दस्तिु  

 सेवा र्लु्क -स्थानीय पूवाशधार िथा सेवा उपयोगमा_ 

 दस्िरु  (स्थानीय िहबाट हनु ेमसफाररस लगायिमा) 

 पयशटन र्लु्क 

%= cfufdL cf=j=sf] nflu k|:tfljt s/ tyf u}/s/ /fh:j b/ 

;DkQL s/  

l;=g+= दर पषु्ट्याई कैवफयि 

1 

पवहलो रु ५ लाि सम्म ०.०२ प्रमिर्िका 
दरले, ५ लािभन्दा मामथ १० लािसम्म 
०.०३ प्रमिर्िका दरले, १० लािभन्दा 
मामथ २० लािसम्म ०.०५ प्रमिर्िका 
दरले, २० लािभन्दामामथ ५० लािसम्म 
०.०७ का दरले, ५० लािभन्दा मामथ १ 
करोडसम्म ०.०९ प्रमिर्िका दरले र १ 

करोडभन्दा मामथ जमिसकैु भए पमन ०.१ 

प्रगमिर्ील करको 
मसद्धान्ि अनसुार  

घर र घरले चचेको जग्गामा 
सम्पखि कर लगाईने र 
वावषशक १० प्रमिर्ि 
जररवाना हनुे . सम्पखि कर 
सम्बन्धी थप व्यवस्था 
एकीकृि सम्पखि कर 
सम्बन्धी कायशववमध २०७४ 
अनसुार मूल्यांकन समममिले 
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प्रमिर्िका दरले लगाउन े। संरचनाको 
मूल्यांकन अनसूुची १.क मा उल्लेि भए 
बमोखजम हनुे । संरचनाको ह्रास कट्टी 
अनसूुची १.ि बमोखजम हनुे ।  

िोके बमोखजम हनुे ।  

e'dL s/ -dfnkf]t _ 

l;=g++= दर (प्रमि ५०० वगशममटर) पषु्ट्याई कैवफयि 

1 
अनसूुची २.क मा उल्लेि भए बमोखजम 

लगाउन े 

प्रगमिर्ील 
करको मसद्धान्ि 

अनसुार  

घरले चचेको जग्गा 
वाहेकमा मालपोि लगाईन,े 

वावषशक १० प्रमिर्ि 
जररवाना लाग्ने र ववगि 
वषशका वक्यौिामा समेि 
यसै बमोखजम हनुेि ।  

वहाल कि  
l;=g++= दर पषु्ट्याई कैवफयि 

1 

axfn c+ssf] !) k|ltztsf b/n] । 
वहाल कर उठाउने प्रयोजनको लामग 
वहालमा ददने संरचनाको न्यूनिम भाडा 
अनसूुची ३.क बमोखजम हनुेि । 

  

axfndf lbPsf] ldltnfO{ 

cfwf/ dfgL b}lgs, 

dfl;s, q}dfl;s, cw{ 

jflif{s jf jflif{s 

cjlwnfO{ cfwf/ lnO{ 

axfn s/ a'emfpg' kg]{5 . 

If]qut cfwf/df 

cf7lj;sf]6 gu/kflnsf, 

gu/ sfo{kflnsfn] Go'gtd 

axfn b/ tf]Sg  ;Sg]5 . 

cf7lj;sf]6 gu/ 

sfo{kflnsfn] lgwf{/0f 

u/]sf] sfo{ljlw cg';f/ 

s/bftfn]  :j+o 3f]if0ff 

u/]sf] jf ;+Demf}tkqdf 

pNn]v ePsf] cfwf/df 

axfn s/ lgwf{/0f ul/g]5 

.  

 

अनसुचूी ४ 
Joj;foL s/ 

l;=g+= ljj/)f 
प्रस्ताववत दि रु 

पषु्ट्र्ाई कैफिर्त 
सानो मझौला ठूलो 
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1 

ls/fgf 

k;n 

uNnf÷xf]n;]n २५०० २५०० २५०० 
 

प्रत्येक 
आमथशक वषश 
सरुु भएको 
असोज 

मसान्िमभि 
व्यवसाय कर 

दाखिला 
गररसक्न ु
पनेि । 
िोवकएको 
अवमधमभि 
कर दाखिला 

नगने 
व्यवसायीलाई 
थप २० 
प्रमिर्ि 
जररवाना 

लगाईनेि । 
यसमा 

उल्लेि भए 
बाहेक अन्य 
कायशववमध 

आठववसकोट 
नगरपामलका 

नगर 
कायशपामलकाले 
िोक्न सक्नेि 

। 

2 

v'b|f २००० २००० २००० 
 

cGo yf]/} k'+hL ePsf 

ls/fgf k;n -u|fld)f 

e]usf_ 

५०० ५०० ५०० 
 

3 

nQf 

sk*f 

पसल 

km]G;L -xf]n;]n÷uNnf_ १५०० १५०० ३००० 
 

4 

sfrf] sk*f -

xf]n;]n÷uNnf_ 
३००० ३००० ३००० 

 

िेन्सी ि काचो कपडा दवुै 
भएमा ५००० ५००० ५००० 

 

km]G;L -sfrf] sk*f 

v'b|f_ 
१५०० १५०० १५०० 

 

5 gfO{ Joj;fo ५०० ५०० ५०० 
 

6 ;"g rf+bL Joj;fo ३००० ३००० ३००० 
 

7 l;nfO{s^fO{ 
;fwf/)f ५०० ५०० ५०० 

 
^]nl/ª ;]G^/ ३००० ३००० ३००० 
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xf]^]n 

Joj;fo 

/]i^«/]G^ -nlhª, km'l*ª 

b"j} ePsf]_ 
३५०० ३५०० ३५०० 

 

9 
xf]^]n nlhª PG* 

km'l*ª ePsf] 
३००० ३००० ३००० 

 

 

;fdfGo -vfgfsf] 

Joj:yf ePsf] lrof 

gf:tf a]Rg]_ 

१५०० १५०० १५०० 
 

10 

;fdfGo -vfgfsf] 

Joj:yf नभएको lrof 
gf:tf a]Rg]_ 

५०० ५०० ५०० 
 

11 a}+s tyf 

ljlQo 

sf/f]jf/ 

IME, Money Transfer, 

C)f tyf art 

;xsf/L ;+:yf, n#"ljQ 

५००० ५००० ५००० 
 

12 बैंक १५००० १५००० १५००० 
 

१३ 
z}}lIfs 

;+::yf -

lglh_ 

af]l*{ª k|lt 

sIff÷;]S;g 
५००० ५००० ५००० 

 

14 

cf}iflw 

k;n 

;fwf/)f sd 

k"+hL÷nufgL 5 nfv 

eGbf sd -u|fdL)f 

e]udf ;+rflnt_ 

३००० ३००० ३००० 
 

१५ 
al( k"+hL÷nufgLdf 

;+rflnt d"Vo 

a:tL÷jhf/df ;+rflnt 

५००० ५००० ५००० 
 

16 खक्लमनक ५००० ५००० ५००० 
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१७ पोमलखक्लमनक १०००० १०००० १०००० 
 

18 सामदुावयक अस्पिाल २०००० २०००० २०००० 
 

१९ 

pBf]u 

sfi&÷kmlg{r/ -;fwf/)f_ ३५०० ३५०० ३५०० 
 

20 
sfi&÷kmlg{r/ -al( 

k"+hL ePsf_ 
५००० ५००० ५००० 

 

२१ lu|n ५००० ५००० ५००० 
 

22 qm;/ १०००० १०००० १०००० 
 

23 sfuh pBf]u ३५०० ३५०० ३५०० 
 

२४ awzfnf÷df;" Joj;fo -km|]; xfp;_ ४००० ४००० ४००० 
 

25 ef*f k;n ५००० ५००० ५००० 
 

२६ kfgL ldn २००० २००० २००० 
 

27 

#§ 

3 dlxgf rNg] 
  

१०० 
 

२८ 6 dlxgf rNg] 
  

२०० 
 

29 
9 dlxgf jf ;f] eGbf 

al( rNg]   
३०० 

 

३० xf*{j]o/ १०००० १०००० १०००० 
 

31 kmf]^f] :^"l*of] २००० २००० २००० 
 

32 :^]zg/L k;n ३००० ३००० ३००० 
 

33 ckm;]^ k|]; tyf %fkfvfgf १०००० १०००० १०००० 
 

34 On]S^«f]lgS; k;n ३००० ३००० ३००० 
 

35 t/sf/L tyf kmnkm'n k;n १००० १००० १००० 
 

36 s:d]l^s k;nx? २००० २००० २००० 
 

37 emf]nf s"Dnfdf Jofkf/ ug]{ Jofkf/L १००० १००० १००० 
 

38 मडपाटशमेन्टल स्टोर ५००० ५००० ५००० 
 

39 सवारी साधन पाटशपूजाश २००० २००० २००० 
 

40 रोडा बालवुा ३००० ३००० ३००० 
 

41 पेट्रोल पम्प ५००० ५००० ५००० 
 

42 दूध दही वववक्र पसल १००० १००० १००० 
 

43 मोटरसाइकल वकश सप २००० २००० २००० 
 

44 खचवकत्सक 
 

३००० ३००० 
 

45 इखन्जमनयर 
 

३००० ३००० 
 

46 कानून व्यवसायी १००० १५०० २००० 
 

47 कन्सल्टेन्सी २००० २००० ३००० 
 

48 डेरी उद्योग १५०० १५०० १५०० 
 

49 साइवर १५०० १५०० १५०० 
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50 
ममशि संभार व्यवसाय (मोटरसाइकल 

बस ट्रक जीप हेमभ इखक्वपमेन्ट) २००० २००० ३००० 
 

51 पर् ुवधर्ाला २५०० २५०० २५०० 
 

52 व्यटुी पालशर २००० २००० २००० 
 

53 वटकट काउन्टर २००० २००० २००० 
 

54 होस्टेल ३००० ३००० ३००० 
 

55 मनमाशण व्यवसायी 
घ वगशको ५०००, ग वगशको १००००, 

ि वगशको २०००० र क वगशको 
५०००० 

सूचीकृि 
गदाश 

िोवकएको 
र्लु्कको 
१० 

प्रमिर्ि 
लाग्न े

56 cGo gtf]lsPsf Joj;fo ३००० ३००० ३००० 
 

1= अन्यि दिाश (घरेल ुिथा साना उद्योग कायाशलय, आन्िररक राजश्व कायाशलय, कम्पन्नी रखजष्टारको कायाशलय लगायि 
दिाशको लामग िोवकएका अन्य संस्था वा कायाशलय) भएका व्यवसायहरुले नगरपामलकाबाट अमनवायश रुपमा व्यवसाय दिाश 

प्रमाणपि मलई सो वापि व्यवसाय कर मिरेर माि यस नगरपामलका क्षेिमा व्यापार व्यवसाय गनश पाउनेिन ्। 
२. अन्यि दिाश नभएका साना व्यवसावयहरुले यस नगरपामलकामा दिाश भएरमाि व्यवसाय सञ्चालन गनश पाउनेिन ्। 

दिाश हुाँदा मामथ उल्लेखिि वगीकरण अनसुारको दिाश र्लु्क मिनुश पनेि । 
3= Joj;fo btf{ gljs/)f b:t"/ -k|To]s cfly{s jif{df ug"{kg]{_ Joj;fo btf{ ug{ nfu]sf] शलु्क 

बिाबि लाग्नेछ । 
hl*a"^L, sjf*L / hLjhGt" s/ 

l;=g+= ljj/)f प्रस्िाववि दर पषु्ट्याई कैवफयि 
1 of;f{u"Djf कूल मूल्यको १ प्रमिर्ि 

 

कानूनमा मनषेध गररएका जमडबटुी 
कवाडी िथा जीवजन्िकुो व्वााँि 
िाला लगायि संकलन गररएमाि 
कानून बमोखजम दखण्डि गने िथा 

गराउने । 

2 
of;f{u"Djf afx]ssf 

cGo hl*a"^L 

k|rlnt jhf/ d'Nosf] 

5 k|ltzt 

3 sjf*L dfn l;;f k|ltlsnf] ? 1 

4 vf]^f] k|ltlsnf]÷ln^/ ? 7 

5 sf& k|lt #glkm^ रु 7 

6 

sfg'gn] lgz]if 

u/]sf afx]ssf 

cGo d[t jf 

dfl/Psf  

hLjhGt"sf] xf* 

l;+ª %fnf Kjf+v 

s'n d'Nosf] 2 k|ltzt 

7 sfuhhGo ;fdfgsf nflu k|lt lsnf]u|fd ? Ps 

8 
kmnfdhGo ;fdfgsf 

nflu 
k|lt lsnf]u|fd ? b'O{ 

9 l:6nhGo ;fdfgsf nflu k|lt lsnf]u|fd ? b'O{ 
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10 cGosf xsdf k|lt lsnf]u|fd ? b'O{ 

 

;jf/L ;fwg s/ 

१. ;*s lgdf{)f tyf dd{t ;+ef/ b:t'/ 

qm=;+= ljj/)f प्रस्ताववत दि पषु्ट्र्ाई कैफिर्त 
1 b"O{ k|fª\u|] ;jf/L 

;fwg 

df]^/ ;fOsn 0 नगरपामलकामभिको 
सडकलाई सधैंभरी 

दरुुस्ि रािी 
नगरपामलकामभि 

चल्ने एवम ्
नगरपामलकाबाट 
अन्यि चल्ने 

सवारी 
आवागमनलाई 
सरुखक्षि र 

व्यवखस्थि िलु्याउन 
नगरपामलकाले पूणश 
खजम्मेवारी मलन 
वाञ्िमनय भएको 

 
2 अटो रिक्सा २५ 

 
3 

rf/ kfª\u|] ;jf/L 

;fwg 

a; 100 
 

4 ^«s 200 
 

5 ^\ofS^/ 100 
 

6 
lhk, dfOqmf] a;, 

Eofg 
50 

 

7 l^Kk/ 100 
 

8 ldlg «̂s 100 
 

9 
*f]h/, PS;fe]^/ 

nf]*/ 
500 

 

10 k|fOe]^ ;jf/L ;fWfg -lhk sf/ Eofg_ 50 
 

२. cf7lj;sf]6 gu/kflnsf leq 7]ufgf /xg] ul/ btf{ ePsf tyf cf7lj;sf]6 gu/kflnsf If]qleq rNg] ;jf/L ;fwgdf jflif{s ;jf/L s/ lgDgfg';f/ 

x'g]M 

१ O{GhLgaf6 rNg] h'g s'g} b'O{ kfË]| df]6/ ;fOsn, :s'6/ 

jf o:t} ;jf/L ;fwgsf] jflif{s ? 
४०० 

स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन 

२०७४ अनसुार 
स्थानीय िहलाई 
प्राप्त कर असलुी 

सम्बखन्ध 
अमधकारको 

कायाशन्वयन गनश 
वाञ्िमनय भएको 

 

२ 
sf/, hLk, Eofg jf o:t} rf/ kfË] ;jf/L ;fwgsf] 

jflif{s ? 
१००० 

 

३ 6]Dk' / 6\ofS6/ jf o:t} ;jf/L ;fwgsf] jflif{s ? १००० 
 

४ 
ldlg a;, ldlg 6«s jf o:t} rf/ kfË] ;jf/L ;fwgsf] 

jflif{s ? 
२००० 

 

५ 7'nf a;, 6«s jf rf/ kfË] ;jf/L ;fwgsf] वावर्िक रु ३००० 
 

६ x]eL uf8L, 8f]h/ s|]g jf o:t} ;jf/L ;fwgsf] jflif{s ? ५००० 
 

७ cGo ;jf/L ;fwgsf] jflif{s ? १००० 
 

८ 

ljB'tLo phf{af6 ;+rfng x'g] / s[lif sfo{df k|of]u 

ul/g] ;jf/L ;fwgsf xsdf tf]lsPsf] b/df krf; 

k|ltzt 5'6 x'g] . 
  

 

lj!fkg s/ 

qm=;+= ljj/)f 
 

प्रस्ताववत दि पषु्टर्ाइ कैफिर्त 

1 xf]l*ª af]*{ k|lt ju{lkm^ ? 5 चाल ुआ.व. !_ ejgsf] 5t /  
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 भन्दा 
प्रस्िाववि 

दर 
वै्ामनक 
व्यवहाररक 

र 
वस्िपुरक 
भएको 

sf}zLdf kl/ro kf6L jf  

lj1fkg ;fdflu| /fVg 

kfOg]5}g . @_  ejgdf 

dm\ofn 5f]k]/ kl/ro kf6L 

jf lj1fkg ;fdfu|L /fVg 

kfOg]5}g . #_  af6f]sf] 

;Ldfgfb]lv bz lkm6 leq 

tyf ;+lwof/sf] 

l;dfgfb]lv kfFr lkm6 

leq /  ;fj{hlgs :yfg 

jf ;+:yfg jf sfof{no 

jf ;fj{hlgs ;]jf k|jfx 

ug{] :yfgdf lj1fkg  

;fdfu|L /fVg kfOg]5}g . 

$_  ;fj{hlgs 

pQ/bfloTj cGtu{t 

lgdf{0f ePsf h'g;'s} 

;/rgfdf lgdf{0fstf{sf] 

gfd  afx]s /flvPsf 

h'g;'s} t:aL/ jf 

cIf/sf] lj1fkg s/ 5'6 

x'g] 5}g .   ejg, hldg, 

Jofkfl/s jf Joj;foLs 

s]Gb|, xf]6n jf /]i6'/]06 jf 

ljBfno jf l;g]df xn  

jf k]6«f]n kDk jf  

h'g;'s} ejgsf] leqL 

efudf lj1fkg ug{] 

k|of]hgsf nflu /flvPsf  

k|rf/ ;fdfu|Ldf lj1fkg 

s/ 5'6 x'g] 5}g . ^_  

;'tL{hGo, dlb/f tyf 

g]kfn ;/sf/af6 

k|ltjlGwt tyf 

cf7lj;sf]6 gu/kflnsf, 

gu/ sfo{kflnsfaf6 

lgif]w ul/Psf la1fkg 

k|rf/ k;f/ ug{ kfO{g] 

5}g 

2 /+lug lj!fkg 

%kfO{ z'Nssf] 10 

k|ltzt 

 

3 ;fbf kf]i^/, kDkn]^ 
k|lt kf]i^/ 10 k};f 

 

4 
km\n]S;af6 tof/ ul/Psf] lj1fkg k|rf/ 

;fdu|Lsf] k|lt jif{ k|lt ju{ km'6 ? 

 

६०० 

5 
xf]l8{Ë af]8{, lgof]g ;fO{g, / o:t} lj1fkg 

k|rf/ ;fdu|Lsf] k|lt jif{ k|lt ju{ km'6 ? 

 

८०० 

6 
l8hL6n af]8{, Unf] ;fOg af]8{df ul/g] lj1fkg 

k|rf/ ;fdu|Lsf] k|lt jif{ k|lt ju{ km'6 ? 

 

७०० 

7 
dfn afxs ;jf/L ;fwgsf] bfFofafFof k§Lsf] 

efudf clwstd bz :s\jfo/ km'6;Ddsf] 

nflu k|lt lbg ? 

 

१५० 

8 

dfn afxs ;jf/L ;fwgsf] bfFofafFof k§Lsf] 

efudf clwstd bz :s\jfo/ km'6;Ddsf] 

:yfoL ?kdf n]lvPsf] jf 5flkPsf] k|rf/ 

;fdfu|Lsf nflu k|lt jif{ k|lt ju{ km'6 ? 

 

१०० 

9 

v]ns'b d}bfg, d]nf, hfqf, kj{ / o:t} 

k|s[ltsf sfo{s|ddf x'g] lj1fkg k|rf/ 

;fdfu|Lsf]  clwstd kGw| lbg / aL; 

:s\jfo/ km'6sf nflu k|lt lbg ? 

 

४०० 

10 

;jf/L ;fwgsf] 5t -clwstd tLg km'6 

prfO{;Dd dfq_, b'O{ kfË|f aLrsf] efu, 

k5f8Lsf] ;L;f -;L;fsf] hDdf efu dWo]sf] 

clwstd krf; k|ltzt ;Dd dfq_  d'Vo 

dm\ofnsf] dfly k§Lsf] e]G6Ln]zgdf lj1fkg 

k|rf/ ;fdfu|Lsf] k|lt :Sjfo/ km'6 ? 

 

२०० 

11 
cfsfzdf a]n'g, Hofs]6df jf a]n'g afs]]/ 

ul/g] lj1fkg -k|lt lbg_ ?= 

 

१५० 

12 cGosf] xsdf k|lt ju{lkm6 k|lt aif{ ? 

 

४५० 
dgf]/~hg s/ 

qm=;+= ljj/)f प्रस्िाववि दर पषु्टयाइ कैवफयि 

1 
d]nf dxf]T;j nufot cGo 

dgf]/~hgfTds sfo{qmd 
प्रमिददन रु २००० 

 

थप कायशववमध 
आठववसकोट नगरपामलका 
नगर कायशपामलकाले िोक्न 

सक्नेि । 

jxfn ववटौिी s/ 
qm=;+= ljj/)f प्रस्ताववत दि पषु्टयाइ कैवफयि 
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1 lgdf{)f /]vb]v dd{t ;+ef/ vr{ 

यस सम्बन्धमा आठववसकोट 
नगरपामलका नगर 
कायशपामलकाले िोके 

बमोखजम हनुे 
 

बहालमा ददने संरचनाको 
स्वरुप अनसुार थप 

कायशववमध आठववसकोट 
नगरपामलका नगर 

कायशपामलकाले िोक्न 
सक्नेि । 

kfls{ª z'Ns 

qm=;+= ljj/)f प्रस्िाववि दर पषु्टयाइ कैवफयि 
1 b"O{ kfª\u|] ;jf/L ;fwg प्रमिघण्टा रु १५ 

 
नगरपामलकाले िोकेको 
स्थलमामाि पावकश ङ 

गनुशपनेि । सावशजमनक 
आवगमनमा असर पगु्ने 
गरी पावकश ङ गरेमा रु 
५०० देखि ५००० 
सम्म जररवाना गररनेि 

। 

2 rf/ kfª\u|] ;jf/L ;fwg प्रमिघण्टा रु ३० 
 

3 5 kfªu|] jf ;f] eGbf a9Lsf nflu 

 

प्रमिघण्टा रु ५०  

^«]lsª z'Ns 

qm=;+= ljj/)f प्रस्िाववि दर पषु्टयाइ कैवफयि 
1 :jb]zL ? 20 k|lt lbg 

  
2 ljb]zL 1 *n/ k|ltlbg 

  
 

;]jf z'Ns tyf b:t"/ 

qm=;= ;]jfsf] ljj/)f प्रस्िाववि दर पषु्ट्याई कैवफयि 
1 #/ hUuf gfd;f/L l;kmfl/; ३०० 

  
2 df]lx nut s \̂̂ f l;kmfl/; ५०० 

  
3 gS;fdf #/ sfod l;kmfl/; ५०० 

  
4 %fqj[lt l;kmfl/; १०० 

  
5 ljkGg ljBfyL %fqj[lt l;kmfl/; नलाग्न े

  
6 ckfª\u l;kmfl/; नलाग्न े

  

7 अस्थार्ी a;f]af; l;kmfl/; स्वदेर्मा रु ५०० र ववदेर्मा रु 
१०००   

8 स्थार्ी  a;f]af; l;kmfl/; २५० 
  

9 gful/stf l;kmfl/; १०० 
  

10 gful/stf k|ltlnlk l;kmfl/; १५० 
  

11 c+lus[t gful/stf l;kmfl/; १००० 
  

12 
cfly{s cj:yf alnof] jf ;DkGgtf 

k|dfl)ft 
५००० 

  

13 
cfly{s cj:yf sdhf]/ jf ljkGgtf 

k|dfl)ft 
२५ 
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14 ljB"t h*fg l;kmfl/; 
नक्सा पास भएमा ५०० नक्सा 

पास नभएमा १०००  

कच्ची घरको 
हकमा रु १०० 

15 wf/f h*fg l;kmfl/; 
नक्सा पास भएमा ५०० नक्सा 

पास नभएमा १०००  

कच्ची घरको 
हकमा रु १०१ 

16 lhljt /x]sf] l;kmfl/; ५०० 
  

17 
b"j} gfd u/]sf JolQm Ps} xf] eGg] 

l;kmfl/; ÷km/s hGdldlt ;+zf]wg 

l;kmfl/; 

१५० 
  

18 hUuf d"Nofª\sg l;kmfl/;÷k|dfl)ft प्रमिहजार रु १ 
  

19 Joj;fo aGb l;kmfl/; ५०० 
  

20 Joj;fo ;+rfng gePsf]  l;kmfl/; ५०० 
  

21 Jofkf/ Joj;fo gePsf] l;kmfl/; ५०० 
  

22 sf]̂ { lkm ldgfxf l;kmfl/; ० 
  

23 gfafns kl/rokq l;kmfl/; १०० 
  

24 rf}kfo ;DalGw l;kmfl/; ३०० 
  

25 Joj;fo btf{ l;kmfl/; ५०० 
  

26 pBf]u &fp+;f/L l;kmfl/; ५०० 
  

27 cfGtl/s a;fO;/fO{ l;kmfl/; १०० 
  

28 
ljBfno ;+rfng :jLs[tL÷sIff j[l$ 

l;kmfl/; (र्नजज) १०००० 
  

29 ववद्यालय वा संकाय थप मसफाररस १५००० 
  

30 
पूवश प्राथममक ववद्यालय िोल्न ेमसफाररस वा 

अनमुमि (मनखज) 
१०००० 

  

31 JolQmut ljj/)f l;kmfl/; १५० 
  

32 hUuf btf{ l;kmfl/; १५० (प्रमि रोपनी) 
  

33 ;+/Ifs l;kmfl/; -JolQmut_ १५० 
  

34 ;+/Ifs l;kmfl/; -;+:yfut_ १०० 
  

35 
g]kfn ;/sf/sf] gfddf af^f] sfod 

l;kmfl/; 
५०० 

  
36 lhljt;+usf] gftf k|dfl)ft २०० 

  
37 d[ts;+usf] gftf k|dfl)ft १०० 

  
38 sf]&f vf]Ng] sfo{÷/f]j/df j:g] sfo{ रु १००० प्रमिकोठा 

  
39 

lgMz'Ns jf ;Mz'Ns :jf:Yo pkrf/ 

l;kmfl/; 
० 

  

40 
cGo sfof{nosf] dfu cg";f/ ljj/)f 

v"nfO k&fpg] sfo{ 
150 

  

41 ;+:yf btf{ l;kmfl/; -gfkmfd'vL_ १००० 
 

नवीकरण गदाश रु ५०० 
माि 

42 ;+:yf btf{ l;kmfl/; -u}/ gfkmfd'vL_ १००० 
 

नवीकरण गदाश रु ५०० 
माि 

43 #/ af^f] k|dfl)ft ५०० 
ग्राममण 

क्षेिमा रु  
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१०० 

44 rf/ lsNnf k|dfl)ft १००० 
ग्राममण 

क्षेिमा रु 
५०० 

 

45 hGd ldlt k|dfl)ft ५० 
  

46 ljjfx k|dfl)ft १००० 
  

47 sfuh÷dGh"l/gfdf k|dfl)ft ५०० 
  

48 xsjfnf jf xsbf/ k|dfl)ft ५०० 
  

49 cljjflxt k|dfl)ft १००० 
  

50 hUuf /]vf+sgsf] sfo{÷;f] sfo{sf] /f]j/ ५०० 
  

51 hUufsf] lkmN* /]vf+sg 

Go"gtd ? 3000 k|ltlsQf / 

k|ltsf]if / k|lt /f]kgL yk ?= 

300   

52 «̂]; gS;f k|lt lsQf ?= 100 
  

53 hUuf wgL k'hf{ x/fPsf] l;kmfl/; १५० 
  

54 k'hf{df #/ sfod ug]{ l;kmfl/; ५०० 
  

55 c+u|]hL l;kmfl/; tyf k|dfl)ft १००० 
  

56 ldnfkq sfuh गिाउने ममलापिको प्रकृमि हेरी ५०० 
देखि १५०००   

57 
Plss[t ;Dklt s/÷#/ hUuf s/ 

र्सिारिस २०० 
  

58 axfn s/ र्सिारिस २०० 
  

59 lj!fkg s/ र्सिारिस २०० 
  

60 dfnkf]t jf e'dL s/ र्सिारिस २०० 
  

61 hGd btf{ 

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq ? 8 

/ To;kl% hlt;"s} lbg 

ePklg ?= ५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

  

62 d[To' btf{ 

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq ? 8 

/ To;kl% hlt;"s} lbg 

ePklg ?= ५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

  

63 a;fO;/fO{ hfg] cfpg] btf{ 

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq ? 8 

/ To;kl% hlt;"s} lbg 

ePklg ?= ५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

  

64 ;DaGwljR%]b btf{ 

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq ? 8 

/ To;kl% hlt;"s} lbg 

ePklg ?= ५०, k|ltlnlk ?= 
५० 
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65 ljjfx btf{ 

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq ? 8 

/ To;kl% hlt;"s} lbg 

ePklg ?= ५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

  

66 gof+ Joj;fo btf{ l;kmfl/; 500 
  

67 Joj;fo gljs/)f l;kmfl/; 500 
  

68 
of]hgf ;+emf}tf l;kmfl/;÷pkef]SQf ;ldlt 

btf{ l;kmfl/; 
200 

  
69 a}+s vftf vf]Ng] l;kmfl/; 150 

  
70 OlGhlgol/é btf{÷gljs/)f-;"lrs[t_ z'Ns 7000 

  
71 

ejg lgdf{0f :jLs[tL cfjf;Lo k|of]hgsf] 

nflu k|lt ju{ km'6 
१० 

  

72 
ejg lgdf{0f :jLs[tL Joj;foLs k|of]hgsf] 

nflu k|lt ju{ km'6 
१५ 

  

73 

ejgsf] lgdf{0f :jLs[tL dfkb08 leq /x]tf 

klg gSzf :jLs[lt glnO{ lgdf{0f e} ;s]sf] 

ejgsf] / hl/jfgf u/L gSzf :jLs[t ug'{ 

k/]df k|lt ju{ km'6 

२५ 
  

74 ejg gSzf gfd;f/L b:t'/ प्रमि वगशवफट ५ (मनयममि) र ७(िहगि) 
  

75 

नगरपामलकामभि कायशक्षेि भएका क्लब, 

संघसंस्था (गैर नाफामूलक), सहकारी संस्था 
सूचीकृि र्लु्क 

५०० 
  

76 
ववमभन्न यािायाि प्रा.मल., नाफामूलक संघसंस्था, 

व्यवसाय सूचीकृि र्लु्क 
१००० 

  

77 sfo{ ;DkGg l;kmfl/; 

of]hgfsf] s'n nfut Ps nfv 

jf ;f] eGbf sd ePdf ? 

500, Ps nfv eGbf dfly 

bz nfv eGbf sd ePdf ? 

1000, bz nfv b]lv krf; 

nfv ePdf ? 5000 / ;f] 

eGbf dfly ePdf ? 10000 

  

78 जरिवाना न्र्ूनतम १००० 
  

79 र्समा उल्लेख भए बाहेक अन्र् भएमा ५०० 
  kz' :jf:Yo pkrf/, ;]jf z'Ns 

८० e};L, /fFuf] १० 
  

८१ ufO{, uf]? १० 
  

८२ afv|f, e]8f ५ 
  

८३ 3f]8f, vRr8, j+u'/ २५ 
  

८४ s'v'/f, xfF; ५ 
  

८५ s's'/ २० 
  

८६ uf]j/ kl/If0f १० 
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kz' aGWofs/0f ;]jf z'Ns 

८७ uf]? २० 
  

८८ af]sf १० 
  

८९ 3f]8f १०० 
  

९० s's'/ १०० 
  

Sjf/]G6fO{g z'Ns÷:jf:Yo kl/If0f z'Ns÷l;kmf/L; z'Ns 

९१ e};L, /fFuf १०० 7'nf kz' 

rf}kfof  
९२ af]sf, v;L, ;f9f २० 

  
९३ afv|f, e]8f १० 

  
९४ s'v'/f ५ 

  
ko{^g z'Ns -k|ltlbg_ 

qm=;= ljj/)f प्रस्ताववत दि पषु्ट्र्ाई कैफिर्त 
1 

b[Zofjnf]s)f 
:jb]zL ¿= 10 

  
2 lab]zL 1 *n/ 

  
3 

lxdfn cf/f]]]x)f 
ljb]zL ¿= 10 

  
4 ljb]zL 100 *n/ 

  
5 

cWoog e|d)f 
:jb]zL ¿= 10 

  
6 ljb]zL 1 *n/ 

  
7 

lty{ofqf 
:jb]zL ¿= 10 

  
8 ljb]zL 1 *n/ 

  
cfof{t÷ lgof{t z'Ns 

1 l#p k|lt lsnf] ? 1 
  

2 dx k|lt lsnf] Ps ? 2 
  

3 kmnkm'n 
k|lt lsnf] Ps ? 50 

k};f   

4 t/sf/L 
k|lt lsnf] Ps ? 50 

k};f   

5 b'w k|lt ln^/ 50 k};f 
  

6 v;L af]sf k|lt uf]^f ? 20 
  

7 
&'nf kz' rf}kfo -

/f+uf e};L cflb_ 

k|lt uf]^f ? 100 t/ 

ufO{ uf]?sf] xsdf k|lt 

uf]^f ? 50 nfUg] 
  

8 s"v"/f k|lt uf]^f 1 
  

11 r'/f]^ ;'lt{ 
k|lt kf]sf १० / k|lt 

af]/f ३००   
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12 c)*f k|lt uf]^f 10 k};f 
  

kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg z'Ns 

qm=;= ljj/)f प्रस्िाववि दर पषु्ट्याई कैवफयि 

1 
सब ैप्रकािका होटेल 

व्र्वसार् १२० 
 

नगरपामलकाले िोकेको स्थान बाहेक 
अन्यि जथाभावव फोहोर फाल्ने व्यखि वा 
मनकायलाई रु ५०० देखि ५००० सम्म 
जररवाना गररने, पोखल्ट फमश, वधर्ाला 
नगरपामलकाले िोकेको स्थानमा माि 

सञ्चालन गनुशपनेि । 

२ पोल्टी िमि १५० 
 

3 
वधशाला, फे्रस 

हाउस ७५ 
 

४ 

मार्थ उल्लेजखत 
बाहेक अन्र् 

व्र्वसार् पसलहरुको 
लार्ग 

७५ 
 

5 
#/ leqaf^ 

lgisg] kmf]xf]/ 
१५ 

 
 

दण्ड जरिवाना 
qm=;= ljj/)f प्रस्िाववि दर पषु्ट्याई कैवफयि 

१ 

सडकको के्षिामधकारमभि एवम ्
सावशजमनक स्थलमा जथाभावव 

पावकश ङ गरेमा, मनमाशण सामग्री रािेमा 
पर्चुौपाया िाडा िोडेमा, जथाभावव 
होमडङ वोडश रािेमा, जथाभावी फोहोर 
फालेमा, दिाश प्रमाणपिववना व्यापार 
व्यवसाय सञ्चालन गरेमा िथा अन्य 
नगर आठववसकोट नगरपामलका 

नगर कायशपामलकाले गनश नहनुे भमन 
िोकेका कायशहरु गरेमा 

 

रु ५०० देखि ५००० सम्म  

त्यस्िा मालसामान 
मनयन्िणमा मलई जररवाना 
गरेर वफिाश ददईने एवम ्

जफि भएको ३५ 
ददनमभि वफिाश मलन 
नआएमा जफि गररन े

 

^= cfufdL cf=j=sf] nflu cg'dflgt s/ tyf u}/ s/ /fh:j /sd 

 

आगामी आ. व. २०७६।७७ को लामग प्रस्िाववक कर िथा गैर कर राजश्व दर 

रु. हजारमा 
मस.नं. राजश्वका क्षिेहरु चाल ुआ.व. प्रस्िाववि अनमुान पषु्ट्याई कैवफयि 
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२०७५/७६ 

को अनमुान 

1 सम्पिी कर 2,500.00 १,०00.00 
  

2 घरबहाल कर 850.00 5०0.00 
  

3 सवारी साधन कर 1,200.00 100.00 
  

4 
सेवा र्लु्क (स्थानीय पूवाशधार िथा 

सेवा उपयोगमा) 
500.00 १००00.00 

  

5 
दस्िरु (स्थानीय िहबाट हनुे मसफाररस 

लगायिमा) 
1,000.00 ५00.00 

  

6 जमडबटुी, कवाडी िथा जीवजन्ि ुकर 1,000.00 २00.00 
  

7 पयशटन र्लु्क 50.00 50.00 
  

8 वव्ापन कर 100.00 ५0.00 
  

9 व्यवसाय कर 1,700.00 1,०00.00 
  

10 भमूमकर (मालपोि) 2,000.00 १,२00.00 
  

11 दण्ड जररवाना 100.00 100.00 
  

12 मनोरञ्जन कर 200.00 ५0.00 
  

13 बहाल ववटौरी र्लु्क 200.00 ५0.00 
  

14 
मिृ वा माररएका जीव जन्िकुो हाड, 

मसंग, पवााँि, िालामा कर 
100.00 ५0.00 

  

15 प्राकृमिक ्ोि साधन व्यवसावयक कर 500.00 ५0.00 
  

16 
र्ेयर लगानीबाट प्राप्त लाभांर् िथा 

पूाँखजगि लाभ आय 
- - 

  

17 ऋण लगानीबाट प्राप्त व्याज आय - - 
  

18 अन्य 3,000.00 १०,०00.00 
  

 

&= lgisif{ tyf ;'emfjx? 

 करदािाहरुमा क्रममक रुपमा कानून बमोखजम कर मिनुश पिश भने्न चेिनाको ववकास हुाँदै गएको, 
सम्पखि कर सम्बन्धी कायशववमध, वहाल कर िथा व्यवसाय कर सम्बन्धी कायशववमध नगर 
कायशपामलकाबाट स्वीकृि भई कायाशन्वयनको चरणमा रहेको, वडा कायाशलय एवम ् अन्य कर 
संकलनको लामग खजम्मेवार मनकायहरुबाट िोकीएको अवमधमभि राजश्व दाखिला गने बानीको ववकास 
हुाँदै गएको, लक्ष्य अनसुारको राजश्व संकलन भएको, करका दर, क्षेि, मसद्धान्ि र दायरा सम्बन्धमा 
ववमभन्न िामलम एवम ् अमभमूखिकरण गोष्ठीहरु सञ्चालन हुाँदा कर सम्बन्धी सचेिनाको ववकास हुाँदै 
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गएको, राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी र पारदर्ी िलु्याउन सफ्टवेयरको ववकासमा जोड ददईएको 
विशमान सन्दभशमा राजश्वका क्षेिहरुको पवहचान गरी पवहचान भएका क्षिेहरुमा करको दायरा 
फरावकलो बनाउाँदै सबै वकसीमका करदािाहरुको योगदान रहने गरी करका दरहरु िोक्ने, 

 दरवन्दी अनसुारको कमशचारीको व्यवस्था गने, 
 संववधान बमोखजम स्थानीय िहलाई प्राप्त राजश्व सम्वखन्ध अमधकारको प्रयोग गदै नगरपामलकालाई 

आमथशक रुपमा समदृ्ध एवम ्आत्ममनभशर बनाउन राजश्वका सबै संभावना र के्षिहरुको िोखज गदै 
प्रगमिर्ील र समिामूलक ढंगले करका दरहरु मनधाशरण,  

 एकीकृि सम्पखि करलाई पूणश रुपमा कायाशन्वयन गदै यसलाई व्यवखस्थि र वै्ामनक बनाउन सूचना 
िथा सञ्चार प्रववमधको प्रयोग गने,  

 राजश्व िमल र चहुावट हनु नददन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गदै कर प्रर्ासनलाई चसु्िदरुुस्ि 
िलु्याउन उत्प्ररेणात्मक र दण्डात्मक दवैु िररकाहरु अवलम्बन गने, 

 करदािा खर्क्षालाई व्यापक रुपमा फैलाउाँदै कर सम्बखन्ध सचेिनाको ववकास गने  

;+of]hs श्रीममि गीिा नेपाली 

;b:o श्री रामबहादरु के= सी= 

;b:o श्रीममि प्रभा मल्ल वव=क= 

सदस्य श्री ददनेर् चन्द 

सदस्य सखचव श्री जयबहादरु बढुा 
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अनसूुची १.१ 

(ि)  आ.व. २०७६।०७७ को घरजग्गा रखजषे्ट्रर्न पाररि गने िथा सम्पखि कर उठाउन ेप्रयोजनको लामग प्रमि ५०० 
वगशममटरको न्यूनिम मूल्याङ्कन 

क्र.स. वडा नं. जग्गा अब्बल दोयम मसम चहार पााँचौ कैवफयि 

१ 
१ 

िेि   
55,000.00 33,000.00 

  
२ पािो   

44,000.00 22,000.00 
  

३ 
२ 

िेि   
55,000.00 33,000.00 

  
४ पािो   

44,000.00 22,000.00 
  

५ 
३ 

िेि   
55,000.00 33,000.00 

  
६ पािो   

44,000.00 22,000.00 
  

७ 
४ 

िेि  
55,000.00 44,000.00 33,000.00 

  
८ पािो  

55,000.00 44,000.00 33,000.00 
  

९ 
५ 

िेि  
55,000.00 44,000.00 33,000.00 

  
१० पािो  

55,000.00 44,000.00 33,000.00 
  

११ 
६ 

िेि  
55,000.00 44,000.00 33,000.00 

  
१२ पािो  

55,000.00 44,000.00 33,000.00 
  

१३ 
७ 

िेि  
363,000.00 242,000.00 165,000.00 

  
१४ पािो  

180,000.00 100,000.00 45,000.00 
  

१५ ८ िेि  
363,000.00 242,000.00 165,000.00 
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१६ पािो  
180,000.00 100,000.00 45,000.00 

  
१७ 

९ 
िेि  

363,000.00 242,000.00 165,000.00 
  

१८ पािो  
180,000.00 100,000.00 45,000.00 

  
१९ 

१० 
िेि  

363,000.00 242,000.00 165,000.00 
  

२० पािो  
180,000.00 100,000.00 45,000.00 

  
२१ 

११ 
िेि 242,000.00 180,000.00 125,000.00 60,000.00 

  
२२ पािो 125,000.00 60,000.00 50,000.00 25,000.00 

  
२३ 

१२ 
िेि 242,000.00 180,000.00 125,000.00 60,000.00 

  
२४ पािो 125,000.00 60,000.00 50,000.00 25,000.00 

  
२५ 

१३ 
िेि  

120,000.00 60,000.00 44,000.00 
  

२६ पािो  
60,000.00 35,000.00 22,000.00 

  
२७ 

१४ 
िेि  

120,000.00 60,000.00 44,000.00 
  

२८ पािो  
60,000.00 35,000.00 22,000.00 

  
(ि) नगरपामलकामभिका ववमभन्न बजार िथा बजारोन्मिु क्षिेका घडेरी जग्गाको न्यूनिम मूल्याकंन 

२९ 
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वहमालय मा.वव. िददको वरीपरी ५०० ममटरमभिको जग्गाको प्रमि ५०० वगशममटरको रु.  ५ लाि 

३० 

वडा नं. ४, ५ र ६ 

मूलािरा बजार, मिवेणी बजार,  घटे्टिोला बजार क्षेिको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी प्रमि ५०० 
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ममटरमभिसम्मको प्रमि ५०० वगशममटरको रु. ५ लाि 

३१ 

वडा नं. ७ 
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ममटरमभि पने घडेरी प्रमि ५०० वगशममटरको रु. ७ लाि र सो बाहेक ५०० ममटरमभिको मोटरेवल बाटोको 

१०० ममटरमभि प्रमि ५०० वगशममटरको रु. ५ लाि 

३२ 
वडा नं. ८ 

वहमालय मा.वव. दाजेको वरीपरी ५०० ममटरमभिको जग्गाको प्रमि ५०० वगशममटरको रु. ५ लाि  हजार 

३३ 

वडा नं. ९ 

रामडज्यूला बजार क्षेिको मूल सडक(नेिचोकदेखि इलाका प्रहरी कायाशलय हुाँदै पलुमिर जाने बाटो र 
नेिचोकदेखि क्याम्पसमिर जाने बाटो)को १०० ममटरमभि मलु बाटोसाँग जोमडएको जग्गाको प्रमि ५०० 
वगशममटरको रु. २० लाि र सोभन्दा पिाडी परेको घडेरी जग्गा प्रमि ५०० वगशममटरको रु. १५ लाि 

३४ 

वडा नं. १० 

नेिचोकबाट घारीिोला हुाँदै िलंगा जाने बाटो अन्िगशि मूल बाटोबाट दायााँबायााँ १०० ममटरमभिका घडेरी 
जग्गाको प्रमि ५०० वगशममटरको रु. ८ लाि र सो बाहेक ५०० ममटरमभिको १०० ममटरमभि प्रमि ५०० 

वगशममटरको ५ लाि 

३५ 

वडा नं. ११ 

मसमबजार क्षेिको घडेरी जग्गा मूल सडकबाट १०० ममटरमभिको भएमा प्रमि ५०० वगशममटरको रु. १८ 
लाि र सोभन्दा बावहर ५०० ममटरमभिको १०० ममटरमभि प्रमि ५०० वगशममटरको १२ लाि 

खचसापानीबजार, चौर, धसेुनी, गिसैना क्षेिको घडेरी जग्गा मूल सडकबाट १०० ममटरमभिको भएमा प्रमि ५०० 
वगशममटरको रु. ८ लाि र सो बाहेक ५०० ममटरमभिको १०० ममटरमभि प्रमि ५०० वगशममटरको ६ लाि 

३६ वडा नं. १३ 
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भल्मा बजार क्षेिको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी प्रमि ५०० वगशममटरको रु. ७ लाि र सो बाहेक 
५०० ममटरमभिको मोटरेवल बाटोको १०० ममटरमभिसम्मको प्रमि ५०० वगशममटरको रु. ४ लाि 

३७ 

वडा नं. १४ 

बााँकेज्यूला पीपलचौर र िेपारे बजार क्षेिको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी प्रमि ५०० वगशममटरको रु. 
७ लाि र सो बाहेक ५०० ममटरमभिको मोटरेवल बाटोको १०० ममटरमभिसम्मको प्रमि ५०० वगशममटरको 

रु. ४ लाि 

(ग) ववववध 

३८ 
कुनै जग्गामा घर/गोठ रहेि भने घरले चचेको जग्गाको मूल्यको थप ५० प्रमिर्ि मूल्य कायम गरी थैली अंक 

कायम गनुशपनेि । 

३९ 

जग्गा रखजषे्ट्रर्न पास गदाश घर बाटो िलेुको सम्बखन्धि वडा कायाशलयको मसफाररस,  दमलि वगशमा पिश भने 
दमलिको मसफाररस,  मालपोि कर र सम्पिी कर मिरेको रमसद एवम ्वडा कायाशलयले गने अन्य मसफाररस 
अमनवायश रुपमा पेर् गरेको हनु ुपनेि । मसफाररसमा िोवकएको मापदण्ड(जस्िै- सडकदेखि १०० ममटरमभि 
पिश वा ५०० ममटरमभि पिश या सोभन्दा बावहर पिश भन्ने कुरा) बारे स्पष्ट रुपमा िलुाईएको हनुपुनेि र सो 

जग्गामा घर ि भने घरको वकमसम कच्ची पक्की कुन िालको हो स्पष्ट िलुाईन ुपनेि । 

४० 

नगरपामलका, वडा कायाशलय वा अन्य ववषयगि मनकायबाट मसफाररस ददाँदा वा प्रमाखणि गदाश वा वडा कायाशलय 
वा नगरपामलका वा अन्य ववषयगि कायाशलयबाट अनदुान ऋण वा राहि प्रदान गदाश वा कुनै उपभोिा समममि 
ववद्यालय व्यवस्थापन समममि वा अन्य यस्िै समममिहरुमा बस्दा कानून बमोखजम कर मिरे नमिरेको जााँचबझु गरी 
कर मिरेको रमसद संलग्न गनश लगाउन ुपनेि । कानून बमोखजम कर नमिने व्यखिहरुलाई नगरपामलकाबाट 

प्रदान गररने सेवा सवुवधाबाट बखञ्चि गररनेि । 

४१ 
मसफाररस ददने अमधकारीले यो मूल्यांकन पखुस्िका एक पटक राम्ररी अध्ययन गरी पखुस्िकामा भने बमोखजमको 

मसफाररस ददनपुनेि । 

 

अनसूुची २ 

संरचनाको मूल्य मनधाशरण 

If]q 

संरचनाको मूल्य (प्रमि वगशवफट) रु 

cf/=l;=l;= k|m]d :6Sr/ 
l;d]06 hf]8fO{df 

cf/=l;=l;= 5fgf 

df6f]sf] hf]8fO{df 

cf/=l;=l;= jf l;d]06 

hf]8fO{df h:tf jf 

6fonsf] 5fgf 

df6f]sf] hf]8fO{df 

h:tf jf 6fonsf] 

5fgf 

Aofkfl/s, 

cf}Bf]lus tyf 

;+:yfut 

a;f]jf; 

Aofkfl/s, 

cf}Bf]lus 

tyf ;+:yfut 

a;f]jf; 

Aofkfl/s, 

cf}Bf]lus 

tyf 

;+:yfut 

a;f]jf; 

Aofkfl/s,  

cf}Bf]lus 

tyf 

;+:yfut 

a;f]jf; 

क Jofkfl/s If]q ##)) २५०० !(*) १५०० !#@) १००० !!)) **) 

ि cfjf;Lo If]q #))) २००० !*)) १३०० !@)) ९०० !))) *)) 

ग s[lif If]q @&)) १८०० !^@) ११०० !)*) ८०० ()) &@) 

घ 
jg tyf ju/ 

If]q 
@$#) १५०० !$%* ९०० (&@ ७०० *!) ^$* 

sRrL 3/ Psd'i6 

वडा 
नं. 

कच्ची घरको प्रकार र न्यूनिम मूल्य रु 

पषु्ट्याई 

कैवफयि घ१ घ२ घ३ घ४ 

१ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
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२ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

घ१ भन्नाले ढंुगा वा 
इट्टाको गारो, वटन वा 
स्लेटले िोएको िानो, 
भूाँईिला र बााँकी दईु 

िला(बुाँईकल) भएका एवम ्
वावहर मसमेन्ट पलाष्टर 
गररएका घरहरु, घ२ 

भन्नाले ढंुगा वा इट्टाको 
गारो, वटन वा स्लेटले 

िोएको िानो, भ ुाँईिला र 
बााँकी एक िला भएका 
घरहरु, घ३ भन्नाले ढंुगा 
वा इट्टाको गारो भई िर 
वा फुसले िाएको, भईुिला 
र थप एक िला भएका 

घरहरु र घ४ भन्नाले घ१, 

घ२ र घ३ वाहेकका 
घरहरुलाई बखुझन्ि । 

३ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

४ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

५ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

६ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

७ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

८ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

९ 

500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 राडीबजार बाहेकका क्षेिमा 

600,000.00 400,000.00 300,000.00 100,000.00 

राडीबजार क्षेिमा व्यापाररक 
वा व्यवसावयक प्रयोजन 

बाहेक 

700,000.00 500,000.00 400,000.00 150,000.00 

राडीबजार क्षेिमा व्यापाररक 
वा व्यवसावयक प्रयोजनको 

लामग 

१० 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

११ 

500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
मसमबजार र खचसापानी 

बजार वाहेकमा 

600,000.00 400,000.00 300,000.00 100,000.00 

मसमबजार र खचसापानी 
बजार व्यापाररक र 

व्यवसावयक प्रयोजन वाहेक 

700,000.00 500,000.00 400,000.00 150,000.00 

मसमबजार र खचसापानी 
बजार व्यापाररक र 
व्यवसावयक प्रयोजन 

१२ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

१३ 

500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 

िेपारेदेखि खचसापानी हुाँदै 
मसमबजार जोड्न ेसडकको 
१०० ममटर बावहरका सबै 

क्षेि 

550,000.00 350,000.00 250,000.00 55,000.00 

िेपारेदेखि खचसापानी हुाँदै 
मसमबजार जोड्न ेसडकको 

१०० ममटर मभिका 
व्यवसावयक र व्यापाररक 

प्रयोजन वाहेक 

600,000.00 400,000.00 300,000.00 60,000.00 

िेपारेदेखि खचसापानी हुाँदै 
मसमबजार जोड्न ेसडकको 

१०० ममटर मभिका 
व्यवसावयक र व्यापाररक 

प्रयोजन 

१४ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 

िेपारेदेखि खचसापानी हुाँदै 
मसमबजार जोड्न ेसडकको 
१०० ममटर बावहरका सबै 

क्षेि 
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550,000.00 350,000.00 250,000.00 55,000.00 

िेपारेदेखि खचसापानी हुाँदै 
मसमबजार जोड्न ेसडकको 

१०० ममटर मभिका 
व्यवसावयक र व्यापाररक 

प्रयोजन वाहेक 

600,000.00 400,000.00 300,000.00 60,000.00 

िेपारेदेखि खचसापानी हुाँदै 
मसमबजार जोड्न ेसडकको 

१०० ममटर मभिका 
व्यवसावयक र व्यापाररक 

प्रयोजन 

 

अनसुचूी ३ 
;+/rgfsf] ह्रास क्टी 

;+/rgfsf] lsl;d 
cf/=l;= l;= 

k|m]d :6Sr/ 

l;d]06 hf]8fO{df 

cf/=l;=l;= 5fgf 

df6f]sf] hf]8fO{df cf/=l;=l;= 

jf l;d]06 hf]8fO{df h:tf, 

6fonsf] 5fgf 

df6f]sf] hf]8fO{df 

h:tf, 6fonsf] 

5fgf 

;]8 jf sRrL 

3/ 

! - # jif{ 6 9 12 15 20 

#- ^ jif{ 12 18 24 30 40 

^- ( jif{ 18 27 36 45 60 

(- !@ jif{ 24 36 48 60 80 

!@- !% jif{ 30 45 60 75 90 

!%- !* jif{ 36 54 72 90 90 

!*- @! aif{ 42 63 84 90 90 
 

cg";'rL ४ 
jxfn s/ 

१. s'n ef*fsf] 12 k|ltztsf b/n] dfl;s ?kdf ef*f afktsf] jxfn s/ ltg"{ kg]{% . 

२. jxfn s/sf] nflu ljleGg ju{sf #/x?÷Uof/]h÷#"DtL/जग्गा/अन्य संरचनाsf] Go'gtd ef*f b/ b]xfo 
adf]lhd /x]sf] % . यसमा उल्लेखिि वाहेक अन्य कायशववमध आठववसकोट नगरपामलका, नगर कायशपामलकाले िोके बमोखजम 

हनुेि । 

l;=g+= 

Go'gtd #/ ef*f b/ -k|ltsf]&f_ 

s ju{ v ju{ u ju{ # ju{ Uof/]h #'DtL 

cfjf; k;n÷Joj;fo cfjf; k;n÷Joj;fo cfjf; k;n÷Joj;fo cfjf; 
k;n÷Joj;f

o   

1 
    

?= 

2000.00 
?= 3000.00 

?= 

500.00 

?= 

1500.00 

k|lt 100 

ju{ld^/sf] 

?= 

1000.00 

k|lt 

#'DtL ?= 

500.00 

gf]^ M u|fld)f a:tLx?df dfly pNn]lvt Go'gtd ef*f b/sf] 50 k|ltzt dfq न्यूनिम ef*f sfod x"g]% 
. 

 


